STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA

Wstęp
Stowarzyszenie Wikimedia Polska, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją
założoną z inicjatywy społeczności internetowych projektów Wikimedia. Skupia część
edytorów projektów tworzonych w języku polskim, kaszubskim i śląskim: Wikipedii,
Wikisłownika, Wikinews, Wikibooks, Wikiźródeł i Wikicytatów, a także projektów
wielojęzycznych, o charakterze międzynarodowym, takich jak Wikimedia Commons czy
Wikispecies.
Projekty Wikimedia oparte są na technologii „wiki”, dzięki czemu każdy internauta ma
możliwość dodawania nowych lub modyfikacji istniejących treści bezpośrednio w serwisie,
przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Uczestnictwo w projektach jest
dobrowolne i nieodpłatne. Treści gromadzone w ramach projektów są udostępniane na
wolnych licencjach z poszanowaniem praw autorskich ich twórców.
Operatorem wspomnianych projektów jest Wikimedia Foundation Inc., z siedzibą w San
Francisco w USA, zwana dalej Fundacją. Stowarzyszenie jest oficjalnym partnerem
Fundacji na terenie RP i współpracuje z nią w zakresie realizacji zbieżnych celów. Na mocy
umowy Fundacja udzieliła Stowarzyszeniu ograniczonego prawa do posługiwania się
należącymi do niej znakami towarowymi (logo i nazwami projektów) na terenie
Rzeczpospolitej
Polskiej.
Stowarzyszenie
pośredniczy
w
kontaktach
między
społecznościami polskojęzycznych projektów a Fundacją, oraz stara się reprezentować
interesy tych społeczności w Fundacji. Stowarzyszenie może również pośredniczyć
w kontaktach polskich podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych z Fundacją.
Oprócz polskojęzycznych projektów Wikimedia Stowarzyszenie stara się promować
i wspierać rozwój także projektów kaszubsko- i śląskojęzycznych.
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Członkostwo
Zgodnie z przyjętym Statutem, do Stowarzyszenia może przystąpić każdy uczestnik
projektów Wikimedia. O przyjęciu członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
Na koniec 2009 r. Stowarzyszenie liczyło 113 członków zwykłych (w tym 4 w trakcie
procesu przyjmowania, już po akceptacji Zarządu) i 2 wspierających.
W ciągu 2010 r. Zarząd przyjął 8 nowych członków, wpłynęła jedna rezygnacja
z członkostwa.
Na koniec 2010 r. Stowarzyszenie liczyło 120 członków zwykłych i 2 wspierających.
Jak kształtowała się liczba członków Stowarzyszenia na przestrzeni lat 2005-2010 ilustruje
Rys. 1.
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Rysunek 1 Liczba członków na przestrzeni lat 2005-2010

Aktualna lista członków Stowarzyszenia jest dostępna do wglądu na stronie WWW:
http://pl.wikimedia.org/wiki/Lista_cz%C5%82onk%C3%B3w
Lista ta uwzględnia preferencje członków, co do jawności ich danych, wyrażone
w deklaracji członkowskiej.
W ciągu 2010 r. kontynuowano wydawanie legitymacji członkowskich. Są one wydawane
członkom, którzy mają opłaconą składkę, na ich prośbę. Do dnia 31 grudnia 2010 wydano
21 legitymacji.
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Prace organizacyjno-prawne
Organy
Działały następujące organy Stowarzyszenia:
1.

Statutowe:

o

o

o

2.

Zarząd, w składzie:



do 27 marca 2010: Tomasz Ganicz (Prezes), Piotr Czerniawski
(Wiceprezes), Sebastian Skolik (Wiceprezes), Agnieszka Kwiecień
(Sekretarz), Paweł Drozd (Skarbnik).



po 27 marca 2010: Tomasz Ganicz (Prezes), Piotr Czerniawski
(Wiceprezes), Marek Stelmasik (Wiceprezes), Agnieszka Kwiecień
(Sekretarz), Paweł Drozd (Skarbnik).

Komisja Rewizyjna, w składzie:



do 27 marca 2010: Juliusz Zieliński, Konrad Kurzacz, Piotr
Cywiński.



po 27 marca 2010: Juliusz Zieliński, Piotr Cywiński, Małgorzata
Wilk.

Sąd Koleżeński, w składzie:



do 27 marca 2010: Aleksandra Zieleźny-Skolik, Małgorzata
Miłaszewska-Duda, Patryk Michalski.



po 27 marca 2010: Tomasz Górny, Konrad Kurzacz, Krzysztof
Imbierowicz.

Pozastatutowe:

o

Rzecznik Prasowy, w osobie Pawła Zienowicza oraz 6 przedstawicieli
regionalnych.

o

Biuro Prawne, w składzie: Monika Mosiewicz, Maciej Tabert.

o

Komisja Wikigrantów, w składzie: Dawid Kulik, Daniel Malecki, Marek
Stelmasik, Tomasz Kozłowski, Robert Drózd.

o

Opiekun majątku, w osobie Pawła Drozda.

Walne Zebrania Członków
W 2010 r. odbyło się jedno Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Wikimedia Polska. Zebranie miało miejsce w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” przy Placu
Małachowskiego 3 w Warszawie, w dniu 27 marca 2010 r. Na Zebraniu w pierwszym
terminie o godz. 14:00 stawiło się 20 członków Stowarzyszenia, co nie stanowiło kworum.
W drugim terminie o godzinie 15:00 tego samego dnia przybyło na Zebranie 31 członków
Stowarzyszenia.
Walne przyjęło raporty sprawozdawcze Zarządu za 2009 r. i udzieliło Zarządowi
absolutorium.
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W związku z zakończeniem kadencji starych władz Stowarzyszenia, Walne wybrało władze
na kolejną kadencję: Prezesa, 4 członków Zarządu, 3 członków Komisji Rewizyjnej i 3
członków Sądu Koleżeńskiego.

Walne Zebranie Członków WMPL w Warszawie, 27 marca 2010. Źródło: Wikimedia Commons.
Autor: Polimerek. Licencja: CC-BY-S.A. 3.0*

Pracownicy i wolontariusze
Zarząd Stowarzyszenia, na mocy uchwały Nr
do prowadzenia pełnej księgowości Stowarzyszenia.

14/2009,

zatrudnia

księgową,

Od początku 2010 r. Stowarzyszenie zatrudnia pracownika biurowego, który pełni dyżury
w siedzibie Stowarzyszenia i wspomaga jego organy w działaniach operacyjnych.
Zatrudniona została Pani Jolanta Stępień, a od września obowiązki jej przejęła Pani Anna
Matusiak.
Większość działań członków Stowarzyszenia i wolontariuszy spoza Stowarzyszenia
wykonywanych było na jego rzecz bezpłatnie. Stowarzyszenie wystawiło trzy
zaświadczenia o wolontariacie.

Siedziba
W 2010 r. Stowarzyszenie utrzymywało siedzibę (jeden pokój o pow. 10 m2) przy ul.
Tuwima 95 w Łodzi.

Domeny
Utrzymywano następujące domeny internetowe:
•

wikipedia.pl – dla polskojęzycznej Wikipedii

•

wikinews.pl – dla polskojęzycznych Wikinews

•

wikicytaty.pl – dla polskojęzycznych Wikicytatów

•

wikibooks.pl – dla polskojęzycznych Wikibooks

•

wikislownik.pl – dla polskojęzycznego Wikisłownika
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•

wikizrodla.pl – dla polskojęzycznych Wikiźródeł

•

wikipedijo.pl – dla kaszubskojęzycznej Wikipedii (http://csb.wikipedia.org)

•

wikipedyjo.pl – dla śląskiej edycji Wikipedii (http://szl.wikipedia.org)

•

wikipstryk.pl – na potrzeby konkursu fotograficznego

•

koed.org.pl – dla Koalicji Otwartej Edukacji

Pod adresem wikipedia.pl znajduje się strona z wyszukiwarką artykułów w Wikipedii
i materiałów multimedialnych w Wikimedia Commons. Strona udostępniona jest
na serwerze narzędziowym Stowarzyszenia. Realizacją strony zajmowali się członkowie
Stowarzyszenia. Na wzór francuskiej wersji (http://www.wikipedia.fr), po drobnych
poprawkach, zastosowana została wyszukiwarka Wikiwix.
Podobna strona została udostępniona dla polskich Wikiźródeł pod adresem wikiźródła.pl.
Strona służy jako pomocnicza wyszukiwarka haseł w Encyklopedii staropolskiej,
Encyklopedii kościelnej oraz Słowniku języka polskiego dostępnych w ramach Wikiźródeł.

Platformy komunikacji
Zarząd zdecydował o utrzymaniu usługi poczty elektronicznej w domenie wikimedia.pl
w firmie AZ.pl w 2010 r. System pocztowy umożliwia założenie dowolnej liczby adresów
poczty elektronicznej, z których korzystają członkowie władz Stowarzyszenia, rzecznik
prasowy i kilka innych osób, wykonujących zadania dla Stowarzyszenia.
Kontynuowano prowadzenie serwisu internetowego Stowarzyszenia na serwerze Fundacji
Wikimedia
(http://pl.wikimedia.org)
oraz
strony
informacyjnej
o
działalności
Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego (http://opp.wikimedia.pl).
Utrzymywano listę dyskusyjną dla członków Stowarzyszenia
(wikimediapl-l@lists.wikimedia.org) oraz listę dyskusyjną dla członków Władz
Stowarzyszenia (boardpl-l@lists.wikimedia.org).
Utrzymywano kanał IRC #wikimedia-pl, przy użyciu którego odbyło się 40
cotygodniowych, wirtualnych posiedzeń Zarządu. Jedno posiedzenie Zarządu odbyło się
na żywo.

„Trademark Policy” Fundacji Wikimedia
Na początku 2010 r. Fundacja Wikimedia ogłosiła dokument „Trademark Policy”,
informujący o zasadach użycia logo i nazw projektów Wikimedia. Dokument ten jest
istotny zarówno dla lokalnych stowarzyszeń Wikimedia, w tym Stowarzyszenia Wikimedia
Polska, jak i dla każdego, kto do tej pory zastanawiał się, co może, a czego nie może
czynić z logami i nazwami projektów Wikimedia. Część z nich zarejestrowano jako znaki
towarowe, a część jest tylko chroniona prawami autorskimi należącymi do Fundacji.
W ogólnych zarysach dokument ten pozwala na swobodne używanie logo i nazw projektów
do celów promowania ich samych (za pomocą banerów, linków, koszulek i innych
gadżetów), a także na wszelkich spotkaniach i imprezach edytorów i sympatyków tych
projektów.
Istotne dla Stowarzyszenia jest uregulowanie i potwierdzenie tym dokumentem prawa
partnerów Fundacji do używania logo i nazw projektów na potrzeby własnego marketingu
i działań podejmowanych w celu realizacji misji zgodnej z misją Fundacji. W praktyce
pozwala to posługiwać się tymi znakami w czasie organizowania własnych zbiórek
pieniężnych, czy też umieszczać je na materiałach informacyjnych i promocyjnych, o ile
nie osiąga ze sprzedaży tych materiałów dochodu.
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Wszelkie użycia komercyjne znaków i nazw projektów, wymagają uzyskania zgody od
Fundacji. Ponadto Fundacja zabrania samowolnego rejestrowania domen internetowych,
które zawierają w sobie nazwy projektów.
Zgodnie z „Trademark Policy” osoby i instytucje, które udostępniają własne kopie
materiałów z projektów Wikimedia mają prawo używać nazw projektów, w sposób
niewprowadzający w błąd, że to te kopie czy modyfikacje są oryginalną ich treścią.
W związku z tym, że Stowarzyszenie otrzymało informacje o kilku serwisach łamiących te
postanowienia, podjęte zostały działania mające na celu usunięcie naruszeń. W niektórych
przypadkach o bezpośrednią interwencję proszona była Fundacja.
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Realizacja celów
Pozyskiwanie materiałów i wsparcie techniczno-finansowe
Wikimedian
Wikigranty
Wikigranty (w poprzednich latach Wikikonkurs) jest inicjatywą Stowarzyszenia polegającą
na dofinansowaniu niewielkich projektów zgłaszanych przez edytorów Wikipedii i innych
projektów Wikimedia. W ramach programu Wikigrantów pokrywane są koszty pośrednie
realizacji projektów: przejazdy, opłaty za dostęp do archiwów i muzeów, wejściówki
na koncerty lub targi, koszty kopiowania i fotografowania, koszty pozyskania materiałów
i literatury źródłowej. Decyzje o przyznaniu finansowania podejmowała Komisja
Konkursowa powołana przez Zarząd uchwałą nr 5/2010, zgodnie z regulaminem przyjętym
tą samą uchwałą.
W trakcie trwania VI edycji (od 1 lutego 2010 do 31 grudnia 2010) rozpatrzono
15 wniosków, z czego 11 projektom przyznano finansowanie. Sfinansowano zakup
19 książek, które służą edytorom jako materiały źródłowe podczas pisania, uzupełniania
i weryfikowania treści artykułów w Wikipedii i Wikisłowniku.
Zrealizowano m.in. projekty:
1.

Rozwinięcie i weryfikacja artykułów dotyczących kryptografii w polskiej Wikipedii,
na podstawie książki „Kryptografia dla praktyków. Protokoły, algorytmy i programy
źródłowe w języku C” autorstwa Bruca Schneiera. W oparciu o źródło powstały 22
nowe artykuły, 17 kolejnych zostało poprawionych, z czego jeden uzyskał
wyróżnienie jakości („Dobry Artykuł”).

2.

Napisanie, rozbudowa lub weryfikacja haseł w polskiej Wikipedii związanych
z seksuologią. W oparciu o dwie pozycje książkowe powstało 18 nowych artykułów
a 23 zostały uzupełnione i poprawione.

3.

Uzupełnienie artykułów o faunie Polski oraz nadzór nad poprawnością stosowanego
nazewnictwa i systematyki zoologicznej w polskiej Wikipedii. Na podstawie trzech
tomów „Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków” napisanych zostało
ponad 30 nowych artykułów z zakresu zoologii, kolejnych kilkadziesiąt zostało
poprawionych, uzupełnionych lub zweryfikowanych.

4.

Utworzenie i rozwinięcie haseł związanych z polską pianistyką, w tym biogramów
wybitnych polskich pianistów i chopinistów XIX i XX wieku oraz artykułów o historii
Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego i jego kolejnych edycji. Projekt
realizowany był z wykorzystaniem „Słownika pianistów polskich” Stanisława
Dybowski oraz „Chopin wiecznie poszukiwany: Historia Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie” Janusza Ekierka.
Powstało 7 nowych haseł biograficznych, uzupełniono i zweryfikowano dwa
kolejne.

5.

Rozwój słownika języka francuskiego w polskim Wikisłowniku: dodawanie nowych
haseł i podnoszenie jakości haseł już istniejących, z wykorzystaniem dwóch
słowników.

6.

Podniesienie jakości tłumaczenia komunikatów interfejsu MediaWiki w oparciu
o korpus języka polskiego PWN oraz uniwersalny słownik języka polskiego PWN,
dostępne on-line. Korpus pomagając sprawdzać częstość kolokacji, przyczynia się
do poprawy zrozumiałości komunikatów, a tym samym zwiększenia użyteczności
wszystkich polskojęzycznych serwisów Wikimedia.
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Wikiekspedycja 2010
W lipcu 2010 odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie druga już edycja
Wikiekspedycji – projekt, którego głównym celem było wykonanie dokumentacji
fotograficznej i faktograficznej regionu województwa pomorskiego i ościennych.
Wikiekspedycję podzielono na kilka grup działających niezależnie od siebie. Trzy grupy
wyruszyły na 7-dniowe, oraz dwie na 2-3 dniowe ekspedycje. W Wikiekspedycji
uczestniczyło łącznie 17 osób.
Poruszając się po różnych trasach każda z grup zbierała materiały o innym obszarze
i fotografowała obiekty o różnym charakterze. Fotografowano między innymi przyrodę
w parkach narodowych i rezerwatach w Borach Tucholskich oraz na Kaszubach, zabytki
i inne obiekty architektury w miejscowościach w obrębie Kociewia, Mazur Zachodnich
i Warmii, Żuław i w okolicach Gdańska, wybrzeże Bałtyku od Gdańska do Koszalina,
przyrodę Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i okolic oraz zabytki sakralne Gdańska.

Jantar, Muzeum Bursztynu. Autor:
Ludwig Schneider. Źródło: Wikimedia
Commons. Licencja: CC BY-S.A 3.0*

Kościół we wsi Mątowy Wielkie. Autor: Polimerek. Źródło:
Wikimedia Commons. Licencja: GFDL, CC BY-S.A 3.0*

Uczestnicy ekspedycji łącznie przesłali ponad 4150 zdjęć do Wikimedia Commons oraz
poszerzyli i zilustrowali prawie 600 artykułów w Wikipedii. Przesłane zdjęcia udostępniane
są przez autorów na wolnych licencjach. Zdjęcia wykorzystywane są także w innych
wersjach językowych Wikipedii, w tym kilkadziesiąt z nich w angielskiej, niemieckiej
i holenderskiej.
W ramach przygotowań do wyprawy dla uczestników ekipy fotografującej Bory Tucholskie
opracowany został przewodnik po gatunkach rzadszych roślin spotykanych w tamtejszych
parkach i rezerwatach, z zaznaczeniem brakujących zdjęć w Wikimedia Commons.
W trakcie ekspedycji pozyskiwane były materiały źródłowe, w wyniku czego uczestnicy
zgromadzili ciekawą bibliografię dotyczącą regionu, w tym atlasy, informatory turystycznoprzyrodnicze, mapy obszarów przez które przebiegały trasy Wikiekspedycji, mapy parków
krajobrazowych, wyniki badań archeologicznych okolic Leśna, przewodniki i albumy, jak
również foldery i broszury informacyjne oraz edukacyjne. Cenne pozycje to także sześć
książek i prac naukowych o przyrodzie Borów Tucholskich.
Większość pozycji z powyższej bibliografii znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia, gdzie
wchodzi w skład biblioteczki gromadzącej materiały źródłowe pozyskiwane w ramach
różnych projektów.
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Popielnice w muzeum w Odrach. Autor: Przykuta. Źródło:
Wikimedia Commons. Licencja: GFDL, CC BY-S.A 3.0*

Sit rozpierzchły – kwiatostan, PNBT.
Autor: Przykuta. Źródło: Wikimedia
Commons. Licencja: CC BY-S.A 3.0*

Materiały źródłowe pozyskane w trakcie Wikiekspedycji są przeznaczone i wykorzystywane
do uzupełniania oraz weryfikacji treści w polskich projektach Wikimedia.

Serwery
Zarząd przedłużył w 2010 r. utrzymanie dedykowanego serwera narzędziowego w firmie
OVH w dotychczasowej konfiguracji (8 GB RAM, 2 dyski twarde o pojemności 1 TB oraz
procesor i7 920 4x2x2.66 GHz). Na serwerze tym, zgodnie z jego regulaminem,
wikimedianie mogą otrzymać konto, jeśli zamierzają prowadzić działalność wspomagającą
rozwój projektów Wikimedia lub realizację zadań wykonywanych w ramach
Stowarzyszenia.
W 2010 r. na serwerze składowane były nieobrobione materiały, działały pisane przez
użytkowników narzędzia diagnozujące ruch w Wikipedii, gromadzące dane statystyczne,
czy wykonujące automatycznie określone masowe zmiany w artykułach. Serwer służy
także jako serwer list dyskusyjnych na użytek członków społeczności projektów Wikimedia,
Stowarzyszenia i jego współpracowników. Utrzymywane są na nim listy oraz serwisy:
1.

Lista dyskusyjna administratorów polskiej Wikipedii
(wikiadmins@tools.wikimedia.pl)

2.

Lista dyskusyjna Komitetu Arbitrażowego polskiej Wikipedii (wikiplka@tools.wikimedia.pl)

3.

Lista dyskusyjna Koalicji Otwartej Edukacji (koalicja-l@koed.org.pl)

4.

Testowa instalacja MediaWiki, służąca do sprawdzania funkcjonalności
i konfiguracji nowych rozszerzeń, dzięki czemu społeczności polskich projektów
mogą je dostosować i przetestować w działaniu, zanim zdecydują o ich wdrożeniu
(http://tools.wikimedia.pl/testwiki)

5.

Serwis wiki Komitetu Arbitrażowego polskiej Wikipedii

6.

Strona WWW z wyszukiwarką artykułów w Wikipedii i plików w Wikimedia
Commons (http://www.wikipedia.pl)

7.

Strona WWW Koalicji Otwartej Edukacji, której Stowarzyszenie jest członkiem
założycielem (http://www.koed.org.pl)

Drugi serwer Stowarzyszenia, pozyskany w 2008 r. od firmy Qumak-Sekom S.A.
przeznaczony był do wspomagania organizacji międzynarodowej konferencji sympatyków
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ruchu Wikimedia – Wikimanii 2010 w Gdańsku. Na serwerze funkcjonował serwis wiki
społeczności biorącej udział w organizacji tego przedsięwzięcia.

ul. Tuwima 95, 90-031 Łódź, Polska, tel/fax: +(48-42)-637-47-87, zarzad@wikimedia.pl, http://www.wikimedia.pl
NIP: 728-25-97-388, REGON: 100111890, KRS: 0000244732, Konto: ING Bank Śląski 26 1050 1214 1000 0023 4432 0763
Konto OPP: ING Bank Śąski 11 1050 1214 1000 0023 4432 0839

STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA

Działania na rzecz rozwoju społeczności projektów
Wikimedia
Konferencja Wikimedia Polska 2010
Konferencja Wikimedia Polska 2010 była piątym tego rodzaju
wydarzeniem zorganizowanym przez Stowarzyszenie. Odbyła się 2728 marca 2010 r. w Warszawie, w gmachu Zachęty Narodowej
Galerii Sztuki. Miała ona na celu spotkanie i wymianę doświadczeń
użytkowników biorących udział w tworzeniu projektów Wikimedia oraz
osób związanych z problematyką wolnego oprogramowania, dostępu do wiedzy
w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym jak i twórców działających na polu wolnej
kultury.
W konferencji uczestniczyło łącznie ok. 100 osób, w tym 2 gości z Rosji, 2 z Ukrainy oraz
dwoje przedstawicieli Wikimedia Foundation. Stowarzyszenie pozyskało sponsora, który
wsparł finansowo i sprzętem organizację wydarzenia. Patronat medialny nad konferencją
objęło Wikinews.

Uczestnicy Konferencji Wikimedia Polska 2010.
Autor: Polimerek. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: CC BY-S.A 3.0*

W trakcie konferencji odbyło się 8 wykładów, dwa panele dyskusyjne, dwie sesje
warsztatowe, oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
Wśród wykładowców znaleźli się między innymi przedstawiciele projektów Wikimedia,
Uniwersytetu
Warszawskiego,
Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
Uniwersytetu
Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Łódzkiego, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki
oraz Creative Commons Polska. W wykładach poruszone zostały między innymi takie
tematy jak: Wikipedia a marketing - szanse i zagrożenia, koncepcja Ius Internet regulamin Wiki-społeczności a przyszłość prawa w sieci czy konwersja stron Wikipedii na
format dźwiękowy DAISY dla potrzeb osób słabowidzących i niewidomych.
Nowością była inicjatywa wyboru i rozdania nagród "ProWikimedia" – za wkład w rozwój
projektów dokonany przez osoby i instytucje niezwiązane bezpośrednio z ruchem
Wikimedia. W kuluarach i w czasie wieczornych posiłków w klubie Harenda,
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przedyskutowano między innymi kwestię współpracy przy organizacji Wikimanii, która
w 2010 r. odbyła się w Gdańsku.

Zlot pod Syrenką
Stowarzyszenie wsparło finansowo spotkanie wikipedystów z Warszawy, które odbyło się
21 maja 2010 r. w Klubie Wieżyca. Na spotkanie przybyły 24 osoby. Gościnnie pojawił się
także
przedstawiciel
Muzeum
Azji
i Pacyfiku, który przekazał uczestnikom
materiały
o imprezach
kulturalnych
organizowanych przez muzeum.
Głównym przedmiotem dyskusji był
Wikiprojekt
Warszawa,
skupiający
edytorów zainteresowanych tematyką
powiązaną z tym miastem. Przedstawiono
propozycję koordynacji prac w ramach
wikiprojektu oraz omówiono potrzebę
uporządkowania zasobów graficznych
i multimedialnych
zgromadzonych
w kategorii
„Warszawa”
w Wikimedia
Commons.
Przedyskutowano
również
propozycję organizacji wycieczek po
Warszawie i jednodniowych wypraw w jej
okolicy,
w
celu
wykonywania
dokumentacji fotograficznej.

Uczestnicy Zlotu pod Syrenką.
Autor: PawełMM. Źródło: Wikimedia Commons.
Licencja: CC BY-S.A 3.0*

9 lat Wikipedii
Stowarzyszenie wsparło organizacyjnie i finansowo lokalne spotkania wikimedian
zorganizowane z okazji obchodów 9 urodzin polskiej Wikipedii. Spotkania takie odbyły się
w okolicy 26 września 2010 w Poznaniu, Chorzowie i Częstochowie. Spotkania miały
charakter integracyjny oraz podsumowujący rozwój projektu od jego powstania.
Dyskutowano między innymi o zmianach jakie zaszły w obszarze stosowanych w projekcie
zasad i wymagań jakościowych stawianych hasłom tej internetowej encyklopedii.

GDJ 2010
Tradycyjnie już, Stowarzyszenie wsparło organizację warsztatów GDJ („Gdzie jesteśmy?
Dokąd idziemy? Jak?”), poświęconych w całości polskiej Wikipedii. Warsztaty odbyły się
w dniach 5-7 listopada 2010 w Jabłonnie, koło Warszawy.
Warsztaty zgromadziły ok. 40 osób – edytorów Wikipedii, którzy obradowali przez dwa dni
nad kondycją Wikipedii, uczestnicząc w warsztatach, panelach dyskusyjnych i spotkaniach
integracyjnych.
W celu omówienia sytuacji bieżącej projektu przedstawiono jego stan po wprowadzeniu
wersji przejrzanych artykułów, analizę stażu członka społeczności w momencie wyboru na
administratora oraz poruszono temat nieaktywnych administratorów. Przedstawiona
została analiza problemu stosunku ilości artykułów do ich jakości w kontekście
działającego systemu przyznawania uprawnień.
W ramach bloku ustalania celów na przyszłość przedstawiony został mechanizm
LiquidThreads, wprowadzający nowy sposób prowadzenia dyskusji. Zaprezentowano także
statystyki pokazujące ciągły spadek liczby nowych edytorów, którzy na trwałe pozostają
w projekcie. Przedstawiono projekt systemu szkoleń dla promotorów projektów Wikimedia,
który mógłby być pomocny w dotarciu do wartościowych grup edytorów i utrzymaniu ich
w projektach.
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W wyniku prac zapoczątkowanych w trakcie spotkania GDJ 2010 ustanowione zostało
nowe wyróżnienie dla treści w Wikipedii – Grupa Artykułów. Są to zestawy najlepszych
artykułów, które opisują w pełni dany temat i spełniają dodatkowe, precyzyjnie określone
warunki jakości.

Uczestnicy GDJ 2010. Autor: Polimerek. Źródło: Wikimedia Commons.
Licencja: CC BY-S.A 3.0*

Ważnym elementem GDJ 2010 były warsztaty z zagadnień prawa autorskiego
i pokrewnych, poprowadzone przez prawników Krzysztofa Siewicza i Tymoteusza
Barańskiego. W ramach przygotowań do tych warsztatów Stowarzyszenie przeprowadziło
proces identyfikacji zagadnień związanych z codzienną działalnością edytorów projektów
a budzących wśród nich najwięcej wątpliwości natury prawnej. Następnie, na zlecenie
Stowarzyszenia, dwóch prawników niezależnie przygotowało odpowiedzi na postawione
pytania i wspólnie je opracowało, dzięki czemu powstał w miarę kompletny poradnik.
Całość opracowania umieszczona została w Wikipedii i po raz pierwszy przedstawiona
przez autorów w czasie GDJ 2010.

Sabat 2010
W
dniach
19-21
listopada
2010
w Poznaniu odbył się zlot edytorów
projektów
Wikimedia
"Sabat".
W spotkaniu
uczestniczyło
ok.
30
aktywnych edytorów polskich projektów
siostrzanych wobec Wikipedii, czyli
Wikisłownika, Wikibooks, Wikiźródeł,
Wikinews
i
Wikicytatów.
Ponieważ
większość spotkań zdominowana jest
przez tematykę związaną z Wikipedią, te
warsztaty były dedykowane pozostałym
projektom.
Poruszono wiele kwestii związanych
z pracą
wewnątrz
projektów
oraz
możliwych
pól
współpracy
międzyprojektowej.

Obrady podczas Sabatu 2010. Autor: Polimerek. Źródło:
Wikimedia Commons. Licencja: CC BY-S.A 3.0*
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W trakcie rozmów dotyczących Wikisłownika na pierwszy plan wysunęła się
potrzeba uproszczenia sposobu dodawania nowych haseł. Nieczytelny i
zbyt skomplikowany dla nowych uczestników kod haseł stanowi dla nich
istotną barierę wejścia. Inną ważną kwestią poruszoną na spotkaniu był
zapis odmiany czasowników. Efektem rozmów jest także zmiana favicony
Wikisłownika na taką, która odróżnia ten projekt od Wikipedii.
Dyskusje nad Wikinews przyczyniły się między innymi do ponownego
uruchomienia kanału RSS projektu i powstania strony z linkami do serwisów, które potem
są zachęcane do przejścia na licencję
Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC
BY) i nawiązania współpracy z projektem.
Wydzielone zostały obszary, w których
podejmowane są działania, w tym:
pobieranie informacji z innych serwisów na
licencji CC BY i ich obróbka, przygotowanie
cyklu wywiadów z encyklopedycznymi
wikipedystami,
przygotowywanie
materiałów audio z zapisem wywiadów
publikowanych
w projekcie,
czy
przebudowa portali tematycznych.

Obrady podczas Sabatu 2010. Autor: Polimerek. Źródło:
Wikimedia Commons. Licencja: CC BY-S.A 3.0*

Podczas dyskusji o Wikibooks pojawiło się
kilka pomysłów na usprawnienia i porządki
w projekcie, w tym zrezygnowania
z szeroko zakrojonych monografii na rzecz
specjalistycznych
podręczników,
wprowadzenia
reguł
postępowania
z porzuconymi podręcznikami, poprawienia
użyteczności księgozbioru.

W wyniku dyskusji uczestników projektu
Wikiźródła postanowiono o usunięciu z przestrzeni głównej tłumaczeń wykonanych
automatycznie przy użyciu narzędzi, bez znajomości języka, oraz o stosowaniu wobec
tłumaczeń własnych licencji CC BY-SA, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie osiągnięto
natomiast konsensusu w zakresie możliwości publikacji tłumaczeń własnych
i ewentualnego ich zakazania w przyszłości.
Część działań była realizowana już w trakcie spotkania, niektóre przeszły do konsultacji w
społecznościach poszczególnych projektów.

Spotkanie partnerów Wikimedia w Berlinie
W dniach 15-18 kwietnia odbyła się w Berlinie Wikimedia Conference, na którą składało się
spotkanie programistów MediaWiki oraz spotkanie przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń
Wikimedia z Radą Powierniczą i pracownikami biura Fundacji. W spotkaniu programistów
uczestniczył Leafnode, natomiast Stowarzyszenie Wikimedia Polska reprezentowali
na spotkaniu przedstawicieli Marek Stelmaski (Maski) i Tomasz Ganicz (Polimerek).
W czasie spotkania omawiano takie sprawy jak zarządzanie serwerem narzędziowym
partnerów, poprawa wymiany informacji między partnerami i władzami Fundacji, oraz
między całym ruchem Wikimedia i resztą świata.
Dyskutowano też o sposobach współpracy z instytucjami kultury, o pozyskiwaniu środków,
o pozyskiwaniu nowych, wartościowych edytorów projektów, wymieniano się
doświadczeniami, pomysłami i sposobami radzenia sobie z trudnościami.
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Wikimania 2010
Wikimania jest corocznym spotkaniem
sympatyków
projektów
Wikimedia
i ruchu wolnej treści z całego świata.
Fundacja Wikimedia spośród trzech
ofert (Gdańsk, Oxford, Amsterdam)
wybrała
tę
przygotowaną
przez
polskich wikimedian, skutkiem czego w 2010 r. Wikimania odbyła się w Gdańsku, w dniach
9–11 lipca. Dzięki temu po raz pierwszy w Polsce doszło do tak dużego spotkania
edytorów, użytkowników i innych osób zainteresowanych projektami wiki koordynowanymi
przez Fundację Wikimedia.
Chociaż Stowarzyszenie nie było organizatorem Wikimanii 2010, wspierało wolontariuszy
zaangażowanych w przygotowania medialnie, w rozmowach z przedstawicielami Fundacji
oraz technicznie. Strony WWW i listy dyskusyjne służące do koordynacji prac działały na
serwerach Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia uchwalił program stypendialny (Uchwała Zarządu 14/2010),
niezależny od tego prowadzonego przez Fundację Wikimedia. Celem programu było
dofinansowanie uczestnictwa w Wikimanii 2010 wikimedianom z Polski i krajów
ościennych. Program był prowadzony we współpracy z Wikimedia Rosja i Wikimedia
Ukraina.

Uczestnicy Wikiekspedycji podczas Wikimanii 2010. Autor:
Ambiwalentna. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja:
CC BY-S.A 3.0*

Panel dyskusyjny podczas Wikimanii 2010.
Autor: Isabela Pacini. Źródło: Wikimedia
Commons. Licencja: CC BY-S.A 3.0*

Stypendium mogła otrzymać osoba mająca przynajmniej 16 lat, aktywnie uczestnicząca
w co najmniej jednym przedsięwzięciu Wikimedia. Dzięki sprawnemu działaniu
koordynatora programu stypendialnego, którym został Janusz Dorożyński (Ency),
przyznano 20 stypendiów, w tym 18 z Wikimedia Polska i 2 z Wikimedia Rosja, w tym 12
dla wikimedian z Polski, 3 – z Rosji, 4 – z Ukrainy i 1 – z Czech.
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Działania edukacyjne i promocyjne
Warsztaty FotoWiki w Łodzi
W dniach 1–3 maja 2010 w Łodzi odbyły się
wikiwarsztaty
fotograficzne
„FotoWiki
2010”.
W warsztatach
uczestniczyło
19
fotografów.
Składały się na nie 2 sesje warsztatowe w salach
oraz zajęcia plenerowe.
Podczas warsztatów wygłaszano prelekcje jak
i wymieniano
się
własnymi
doświadczeniami
w fotografowaniu konkretnych typów obiektów.
Podczas zajęć w terenie sprawdzano zdobytą wiedzę
w praktyce fotografując zabytki Łodzi.
W czasie plenerów uczestnicy wykonali kilkaset
zdjęć, z czego ponad 300 przesłano do Wikimedia
Commons.
W trakcie warsztatów zorganizowano konkurs na
najlepsze prace. W pierwszym etapie komisja
konkursowa wybrała spośród wszystkich zdjęć około
sto najlepszych. Trzeciego dnia warsztatów komisja
omówiła wady i zalety wybranych zdjęć, a następnie
wyróżniono cztery z nich, przyznając pierwszą,
drugą i trzecią nagrodę oraz nagrodę publiczności.

Wikiwarsztaty w Gnieźnie

Pierwsza nagroda w konkursie FotoWiki
2010: Lampa na Beczkach Grohmana.
Autor: JDavid. Źródło: Wikimedia
Commons. Licencja: CC BY-S.A 3.0*

Warsztaty były częścią cyklicznej imprezy „Dzień Bibliotek Gnieźnieńskich i Ruchu
Wydawniczego”, adresowanej do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz
akademickiej. Szkolenie odbyło się 14 kwietnia 2010 r. w budynku uczelni GWSHM
„Milenium” w Gnieźnie, w godzinach 10:45 – 13:00.
Spotkanie rozpoczęło się wykładem otwartym, który pozwolił uczestnikom zapoznać się
z projektami Wikimedia, następnie Hubert Bartkowiak (NH2501) oraz Rafał Wojciechowski
(Rw23) poprowadzili zajęcia warsztatowe. Jako materiału szkoleniowego do nauki
edytowania artykułów użyto poradnika dostępnego bezpośrednio w Wikipedii
„Wikipedia:Wstęp”.

Seminaria z domeny publicznej
18 czerwca 2010 r. Tomasz Ganicz (Polimerek) poprowadził seminarium prawne
pt. „Domena publiczna w praktyce projektów Wikimedia”. Seminarium skierowane było
do bibliotekarzy cyfrowych i odbyło się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Kilka dni wcześniej, 14 czerwca w Górze Kalwarii, opowiadał o domenie publicznej podczas
szkolenia trenerów Koalicji Otwartej Edukacji. Trenerzy, wyposażeni w materiały z tego
szkolenia mieli za zadanie przekazywać dalej wiedzę zdobytą w ten sposób.
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Opieka nad Wikunią
W 2010 r. w celach promocyjnych
i edukacyjnych Stowarzyszenie objęło
opieką grupę zwierząt z gatunku Vicugna
vicugna, o zwyczajowej nazwie polskiej
Wikunia. Nazwa zwyczajowa kojarzy się
ze zdrobnieniem słowa „wiki”.
Na początku marca 2010 r. podpisano
umowę
z Ogrodem
Zoologicznym
w Łodzi, w którym żyje cała rodzina tych
zwierząt.

Rodzina Wikuni w Łódzkim ZOO. Autor: JDavid. Źródło:
Wikimedia Commons. Licencja: CC BY-S.A 3.0*

Wikunie mają tam wybieg przy głównej
alejce i jednocześnie koszty opieki nie są
wygórowane.
Rodzina
składa
się
z dorosłego samca, samicy i dwóch
młodych, urodzonych w ZOO.

Przy wybiegu została zainstalowana tablica informacyjna o opiekunach. Umieszczone są na
niej między innymi logo i nazwa Stowarzyszenia oraz odnośnik do artykułu w Wikipedii
o tym gatunku zwierząt.

Pro Wikimedia
27 marca, ok. godziny 18:00, podczas Konferencji Wikimedia Polska 2010 w warszawskiej
Zachęcie odbyło się uroczyste wręczenie po raz pierwszy przyznanych nagród Pro
Wikimedia 2010.
Nagroda jest wyróżnieniem za szczególnie ważny wkład w projekty Wikimedia w zakresie
ułatwiania dostępu do wiedzy lub upowszechniania wolnej kultury. Wyróżnienie może
zostać przyznane instytucji, organizacji lub osobie prywatnej niezwiązanej czynnie
z projektami Wikimedia. Laureaci wyłonieni zostali przez osoby tworzące projekty
Wikimedia. Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest formalnym organizatorem konkursu oraz
go finansuje.
W 2010 r. nagrodzeni zostali:
•

W kategorii „Współpraca instytucjonalna”: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

•

W kategorii „Organizatorzy wydarzeń kulturalnych”: Teatr Współczesny
w Warszawie

•

W kategorii „Instytucje kultury”: Muzeum w Bielsku-Białej - Zamek książąt
Sułkowskich

•

W kategorii „Osoba prywatna”: Sławomir Skonieczny

•

W kategorii „Portal internetowy”: Blogoskop Radia Wrocław

•

W kategorii „Otwarta Agencja Informacyjna”: e-Polityka

Uroczystość poprowadziło dwóch członków kapituły nagrody: Alina Zienowicz i Sebastian
Skolik, którzy wręczyli zwycięzcom pamiątkowe statuetki.

Międzynarodowe targi książki w Pradze
13-16 maja 2010 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Wikimedia Republika Czeska
przedstawiciele Stowarzyszenia Wikimedia Polska, Paweł Drozd i Marcin Cieślak, wzięli
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udział w targach książki SVĚT KNIHY w Pradze. W tym roku gościem honorowym targów
była Polska.
W targach uczestniczyli polscy pisarze
i poeci, w tym też Wisława Szymborska.
Fragmenty jej twórczości, zarówno w
języku polskim jak i w czeskim
przekładzie
Vlasty
Dwořáčkovej,
przedstawiła aktorka Maria Štípkova.
Polskim akcentem na stoisku WMCZ była
prezentacja monografii miejscowości
Gwoździany, napisanej przez jednego
z polskich Wikimedian i udostępnionej
na licencji Creative Commons. Sporym
zainteresowaniem cieszyło się także
dwujęzyczne wydanie książki Ity Kalisz
Stoisko WMCZ. Autor: Packa. Źródło: Wikimedia
„Cadykowy dwór niegdyś w Polsce”
Commons. Licencja: CC BY-S.A 3.0*
napisanej
w
języku
jidysz,
a przetłumaczonej na język polski.
Tłumaczenie wydane zostało na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych
samych warunkach.

Dzień domeny publicznej
30 grudnia 2010 r. odbyła się czwarta już w Polsce konferencja z okazji obchodzonego
1 stycznia Dnia Domeny Publicznej. Organizatorem konferencji była Koalicja Otwartej
Edukacji, której członkiem-założycielem jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
W Polsce, w dniu 1 stycznia każdego roku, do domeny publicznej przechodzą utwory,
których twórcy zmarli przed siedemdziesięciu laty. Stowarzyszenie brało udział
w opracowaniu listy autorów, których dzieła znalazły się w domenie publicznej 1 stycznia
2011 r.
W ramach konferencji, która odbyła się w Bibliotece Narodowej w Warszawie,
przedstawione zostały projekty i inicjatywy realizowane przez instytucje kultury.
Zaprezentowane pomysły bazowały na zasobach domeny publicznej wykorzystując je na
różne sposoby.
Na konferencji omówiony został także jeden z projektów Wikimedia. Tomasz Ganicz
zaprezentował Wikiźródła, jako oddolną inicjatywę, której celem jest udostępnianie
i przenoszenie do postaci cyfrowej zasobów z domeny publicznej lub udostępnionych
na wolnych licencjach.
Wikiźródła gromadzą skany oryginałów oraz treść utworów w postaci tekstowej,
uzupełnione o grafiki, materiały multimedialne, spis treści i odnośniki (hipertekst).
Uczestnicy projektu korzystając z mechanizmu „proofread” sprawdzają zgodność treści ze
skanem, odpowiednio oznaczając zweryfikowane strony. Stanowi to istotną wartość
dodaną projektu w stosunku do dostarczania czytelnikowi samych skanów lub tekstu
uzyskanego z automatycznie wykonanego OCR.

Publikacje naukowe, wykłady i prezentacje
Członkowie Stowarzyszenia byli aktywni na polu publikacji naukowych. W 2010 r. ukazały
się następujące artykuły ich autorstwa w czasopismach naukowych:
•

Michał Danielewicz, Wikipedia – socjologiczny reportaż z miejsca zdarzeń [w:]
Studia socjologiczne nr 2 (197) 2010.

•

Sebastian Skolik, Społeczne mechanizmy kontroli własności intelektualnej utworów
publikowanych na wolnych licencjach [w:] Kreatywność i innowacje w zarządzaniu
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organizacjami, red. Arnold Pabian, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,
Częstochowa 2010, ISBN 978-83-61118-61-9.
•

Sebastian Skolik, Rola zaufania i komunikacji w procesie nadawania uprawnień
w internetowej encyklopedii - Wikipedii [w:] Humanizacja w procesie zarządzania,
red. Felicjan Bylok, Janusz Kołodziejski, Wydawnictwo Politechniki
Częstochowskiej, Częstochowa 2010, ISBN 978-83-7193-464-3.

•

Anna Tereszkiewicz, Genre analysis of online encyclopedias. The case of Wikipedia,
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, ISBN 978-83-2332813-1.

Członkowie Stowarzyszenia wygłosili kilkanaście wykładów na konferencjach i zlotach
także innych organizacji, m.in.:
•

Wykład „Projekty Wikimedia a idea Otwartych Zasobów Edukacyjnych” na
konferencji naukowej „i3, eNauka kluczem rozwoju”, Wrocław, 1-3 grudnia 2010.

•

Wykład „Społeczne mechanizmy kontroli własności intelektualnej utworów
publikowanych na wolnych licencjach”, Politechnika Częstochowska, 29
października 2010.

•

Wykład i warsztaty „Wikipedia – jak to działa?” w ramach obchodów Open Access
Week 2010, w XI Czytelni Naukowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy, 23 października 2010.

•

Wykład „Projekty Wikimedia - wolna wiedza i kultura” na konferencji naukowej
„Pragmatyczne, filozoficzne i etyczne implikacje koncepcji open source”, w ramach
festiwalu audiowizualnego CanDID 2010, Kolegium Europejskie, Gniezno, 9
września 2010.

•

Wykład „Rola zaufania i komunikacji w procesie nadawania uprawnień
w internetowej encyklopedii – Wikipedii”, Politechnika Częstochowska, 17-18
czerwca 2010.

•

Studium przypadku na temat mechanizmów weryfikacji poprawności treści
Wikipedii w czasie OpenMind na SGH, 12 maja 2010.

•

Wykład „Etyka hakerska a duch Wikipedii. Aksjologia internetowej encyklopedii”,
AGH Kraków, 22 kwietnia 2010.

•

Wykład „Design, partycypacja, prawa autorskie. Formy hybrydyzacji nowych
mediów”, UMK Toruń, 23 kwietnia 2010.

•

Warsztaty o Wikipedii w ramach Dnia Bibliotek i Wydawnictw Gnieźnieńskich,
skierowane do uczniów gimnazjów i liceów z Gniezna, 14 kwietnia 2010.

•

Prezentacja „Wikiexpedition 2009/2010” na spotkaniu partnerów Fundacji
Wikimedia w Berlinie, 17 kwietnia 2010.

•

Prezentacja „Wikimedia Polska” przedstawiająca Stowarzyszenie na spotkaniu
partnerów Fundacji Wikimedia w Berlinie, 17 kwietnia 2010.

•

Wykład „Mechanizmy wiki na przykładzie Wikipedii” podczas Dni Wolnego
Oprogramowania, VLO w Bielsku-Białej, 5 marca 2010.

Kontakty z mediami
W wyniku działań rzecznika prasowego, biura prasowego, przedstawicieli regionalnych
i członków Zarządu Stowarzyszenia ukazało się kilkadziesiąt artykułów prasowych
i wywiadów radiowych i telewizyjnych dotyczących projektów Wikimedia. Były to m.in.:
•

Występ w TVP-1 w programie „Kawa czy Herbata” z okazji 9 rocznicy powstania
Wikipedii, z udziałem Tomasza Ganicza, Marka Stelmasika i Pawła Zienowicza.
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•

Wywiad z lokalnym wikipedystą (Konradem Kurzaczem) w TVP-Opole z okazji 9
rocznicy powstania Wikipedii.

•

Relacja w Radio Merkury ze spotkania lokalnego wikipedystów w Poznaniu.

•

Informacja w TVP-Bielsko-Biała o przyznaniu nagrody „Pro Wikimedia”
dla Muzeum Zamku Sułkowskich.

•

Obszerny wywiad z udziałem Tomasza Ganicza i Jarosława Lipszyca w programie
wieczornym Warszawskiego „Radia dla Ciebie”.

•

Kilkanaście wywiadów i artykułów prasowych oraz kilkadziesiąt wpisów w portalach
internetowych, w których cytowano słowa rzecznika prasowego, członków Zarządu
Stowarzyszenia i przedstawicieli regionalnych.

Ponadto, rzecznik prasowy prowadził stałą współpracę z internetowym Radiem „Wnet”,
w ramach której ukazało się kilka obszernych audycji z udziałem Patryka Korzenieckiego,
Daniela Kocia, Sebastiana Skolika i Morgana Chana z Wikimedia Hong Kong, mających
charakter wprowadzenia do edytowania Wikipedii.
W połowie roku rzecznik prasowy przeprowadził weryfikację przedstawicieli regionalnych
biura prasowego. W 2010 aktywnie działali przedstawiciele w województwach: kujawskopomorskim, łódzkim, opolskim, śląskim i zachodniopomorskim. Przedstawiciele regionalni
służyli pomocą i udzielali krótkich wywiadów dla mediów lokalnych.

Materiały promocyjne
1.

Drukowano na bieżąco ulotki „Ściągawka Wikipedysty”, broszury informacyjne
o projektach Wikimedia i Stowarzyszeniu, które rozdano na Konferencji Wikimedia
Polska 2010 i prowadzonych warsztatach.

2.

Przygotowywano i drukowano na bieżąco foldery informacyjne o nadchodzących
wydarzeniach skierowane do potencjalnych sponsorów.

3.

Na zamówienie Stowarzyszenia powstała
broszura informacyjna o wolnych licencjach
stosowanych
w
projektach
Wikimedia,
zatytułowana „Anatomia wolnych licencji”.
Materiał
przeznaczony
jest
dla
osób
korzystających z treści projektów, w tym ze
zdjęć i grafik.
Broszura w przystępny sposób wprowadza
w tematykę wolnych licencji i ma za zadanie
ułatwić przestrzeganie ich zapisów. Dla
każdej z omówionych licencji przedstawione
są
wymagania
nakładane
na
osobę
wykorzystującą utwór.
Broszura
jest
ilustrowana
pracami
zaczerpniętymi
z
Wikimedia
Commons
i dzięki temu od razu prezentuje przykłady
realizacji zapisów licencji w praktyce. Do
broszury dołączona jest wkładka, która
w skrócie
przedstawia
wymagania
najważniejszych wolnych licencji i może
pełnić rolę podręcznej ściągawki.
Wydrukowano kilkadziesiąt egzemplarzy broszury na drukarce Stowarzyszenia
i rozdano uczestnikom Konferencji Wikimedia Polska 2010.

4.

Przygotowano projekt i zlecono wykonanie ścianki wystawienniczej z logami
Stowarzyszenia i wspieranych projektów. Ścianka wykorzystywana była podczas
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wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym podczas konferencji
i spotkań społeczności projektów Wikimedia.
5.

Wydawany był Biuletyn Stowarzyszenia Wikimedia Polska. W 2010 r. ukazało się
10 numerów w wersji elektronicznej (wszystkie numery dostępne są na stronie
http://pl.wikimedia.org/wiki/Biuletyn,
część
także
w
formacie
PDF
do
samodzielnego wydruku). Numer 3/2010 (15) wydano drukiem w nakładzie 100
egzemplarzy. Wydrukowany Biuletyn został częściowo rozdany w materiałach
konferencyjnych podczas Konferencji Wikimedia Polska 2010, pozostałe
egzemplarze stanowiły materiał informacyjny rozdawany przy okazji działań
promocyjnych i kontaktów z mediami.

6.

Opracowano projekt i przygotowano koszulki promujące
projekty Wikimedia i spotkanie Sabat 2010.

7.

Kontynuowano dystrybucję kubków i smyczy z logo
Wikimedia Commons, jako gadżetów promujących projekt
podczas spotkań z przedstawicielami mediów lub instytucji
kultury.

Współpraca z innymi organizacjami i wspieranie idei wolnej twórczości
Stowarzyszenie Wikimedia Polska współpracuje z następującymi
i instytucjami, które posiadają wspólne ze Stowarzyszeniem cele:

organizacjami

•

Creative Commons Polska (http://creativecommons.pl/).

•

Fundacja Nowoczesna Polska (http://nowoczesnapolska.org.pl).

•

Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów, skupiająca kilkadziesiąt instytucji i firm,
których celem jest promocja i lobowanie na rzecz upowszechnienia otwartych
standardów dokumentów elektronicznych w Polsce.

•

Współpraca z organizacjami zrzeszonymi razem ze Stowarzyszeniem w Koalicji
Otwartej Edukacji.
Obok Fundacji Nowoczesna Polska i ICM UW (Interdyscyplinarne Centrum
Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego,
w imieniu Creative Commons Polska) są to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Nowe Media. Wspólnie z koalicjantami
Stowarzyszenie zorganizowało w 2010 r. dwa wydarzenia: panel w ramach Kongresu
Praw Obywatelskich oraz omówiony wcześniej Dzień Domeny Publicznej.
•

Stowarzyszenie Wikimedia Polska nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem
Pracownia Etnograficzna z Warszawy.
Pracownia realizuje projekt dotyczący skansenów w Polsce pn. "Polskie Skanseny
w Internecie" finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Akademię Orange. W ramach
swoich działań Pracownia zainteresowana jest rozbudowaniem Wikipedii o hasła
dotyczące skansenów w Polsce, a w dalszej perspektywie dodawaniem treści
o tematyce etnograficznej. Współpraca rozpoczęła się od szkolenia z edytowania
Wikipedii.

Kongres Praw Obywatelskich odbył się w dniach 25-27 marca 2010. Podczas kongresu
dyskutowano problemy obserwowane przez organizacje społeczne w kontekście m.in.
prawa do wyrażania sprzeciwu, uczestniczenia w stanowieniu prawa i współdecydowania,
do informacji publicznej, do wiedzy, do kontroli nad wydatkami publicznymi czy prawa do
debaty publicznej.
Na zaproszenie organizacji społecznych w dyskusjach wzięli udział przedstawiciele władz.
Koalicja Otwartej Edukacji zorganizowała w ramach tego Kongresu panel „Prawo do
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wiedzy”. W panelu wzięli udział: Jarosław Lipszyc (FNP), Alek Tarkowski (ICM UW), Anna
Wotlińska (MKiDN) i Jacek Zadrożny (FIRR).
Przedstawiciele Koalicji Otwartej Edukacji przygotowali dla Ogólnopolskiej Federacji
Organizacji Pozarządowych (OFOP) rekomendację dotyczącą reguł otwartości publikacji.
Zgodnie z duchem otwartości rekomendacja udostępniona została na licencji Creative
Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Otwartość, widziana jako gotowość do
współpracy i przejrzystość działań, jest ważną cechą organizacji sektora społecznego, zaś
otwarta publikacja uznana została za jeden z kluczowych elementów pozwalających ją
osiągnąć. W skrócie, zalecane jest publikowanie utworów w internecie na otwartej licencji,
pozwalającej na ich dalsze wykorzystanie.
Stowarzyszenie wzięło aktywny udział w przeciwdziałaniu wprowadzenia przez rząd
w Polsce Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. Plan powstania rzeczonego rejestru
znajdował się w przyjętym 21 stycznia 2010 r. projekcie zmian w ustawie „prawo
telekomunikacyjne”. Plan ten zakładał powstanie czarnej listy stron zakazanych, do której
witryny internetowe miały być wpisywane przez Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek
Policji, ABW, Policji Skarbowej i Służby Celnej. W teorii, na listę miały trafiać strony
z nielegalnym hazardem, pornografią z udziałem dzieci i zwierząt oraz strony tworzone
w celu wyłudzania i oszustw finansowych. Po wejściu zmian w życie, wszyscy dostawcy
internetu w Polsce mieliby obowiązek blokować dostęp do stron w przeciągu maksymalnie
6 godzin od ich wpisania na listę.
Idea rejestru i tryb jego wprowadzenia wywołał liczne protesty organizacji pozarządowych
od Polskiego Towarzystwa Informatycznego po Helsińską Fundację Praw Człowieka.
Stowarzyszenie Wikimedia Polska również przyłączyło się do protestu podpisując dwa listy
w tej sprawie. W efekcie, najpierw minister Boni zorganizował spotkanie z częścią
protestujących organizacji pozarządowych, a następnie premier Donald Tusk ogłosił
przeprowadzenie debaty w sprawie zmian w prawie idących w kierunku zwiększenia
kontroli państwa nad internetem. Minister Boni oświadczył, że rząd zamrozi kolejne prace
legislacyjne nad uregulowaniem internetu, w celu przeprowadzenia szerszej debaty na ten
temat i stworzenia rządowego, spójnego planu działań w tym zakresie.
5 lutego 2010 odbyła się zapowiadana debata z udziałem premiera Donalda Tuska,
w której wzięło udział kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych, które
podpisały wcześniej wspomniany list oraz kilkunastu niezrzeszonych, aktywnych
dyskutantów internetowych i blogerów. Oficjalnym przedstawicielem Stowarzyszenia
Wikimedia Polska był Marek Stelmasik. Oprócz niego na sali znalazło się także kilku
aktywnych edytorów Wikipedii.
Debata miała charakter bardzo ogólny. W wyniku debaty wycofano z rządowego projektu
ustawy hazardowej punkt o wprowadzeniu RSiUN.

Działania służące rozpowszechnianiu treści projektów
Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wsparł inicjatywę członków Stowarzyszenia
polegającą na opracowaniu i wydrukowaniu książki o Fryderyku Chopinie, przygotowanej
na podstawie artykułów z kilku wersji językowych Wikipedii. Przewidziano publikację serii
książek, i na te potrzeby pozyskano zestaw numerów ISBN. Wydawcą publikacji jest
Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
Rok 2010 był rokiem poświęconym Fryderykowi Chopinowi i w związku z tym w Polsce
promowano na szeroką skalę muzykę, osoby i zdarzenia związane z kompozytorem.
W związku z tym, wpisując się w te działania, zdecydowano o poświęceniu mu pierwszej
publikacji.
Na treść książki o Chopinie złożyły się artykuły zaczerpnięte z Wikipedii: „Fryderyk
Chopin”, „Żelazowa Wola”, „George Sand”, „Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina”,
„Pomnik Fryderyka Chopina w Warszawie”. Wykorzystano także zapisy nutowe jego
utworów, ilustracje z Wikimedia Commons oraz cytaty z i o Chopinie. Publikacja jest
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wielojęzyczna – zawiera artykuły z 5. wersji językowych, obok polskiej są to: angielska,
francuska, niemiecka i rosyjska.
Niektóre dane wydania:
•

Tytuł: „Fryderyk Chopin:
Chopin w Wikipedii”

•

Autorzy: Wikipedyści (lista
załączona do publikacji)

•

Wydawca: Stowarzyszenie
Wikimedia Polska

•

Miejsce i rok wydania:
Łódź 2010

•

ISBN 978-83-931454-4-7

•

Liczba stron: 210

•

Nakład: 1000 egz.

•

Licencja: CC BY-S.A. 3.0 (z
wyłączeniem okładki i logo Wikipedii).

Stowarzyszenie udzieliło wielu porad podmiotom zainteresowanym wykorzystaniem treści
i materiałów multimedialnych z Wikipedii i Wikimedia Commons.

* Teksty licencji zdjęć udostępnionych na licencjach CC-BY-SA 3.0 i CC-BY-S.A. 2.5 można znaleźć odpowiednio pod
adresami: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl, http://creativecommons.org/licenses/bysa/2.5/deed.pl.
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